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G‹R‹fi

Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-
impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing
sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under
supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried
by children should be under supervision.

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.

Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin
anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya
aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak
yapılmamalıdır.

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.

Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.

Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.

Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
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TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
Lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, yanl›fl
kullan›m sonucu bozulmas›n› önlemek için, bu
talimatlar› dikkatle okuyun ve muhafaza edin.

1. Bu cihaz›n fifli, cihaz›n üzerinde belirtilen voltaj ile
ayn› voltaj de¤erine sahip bir prize tak›lmal›d›r.
2. UYARI: Bu cihaz› küvet, dufl, lavabo veya içinde su
bulunan di¤er kaplar›n yan›nda kullanmay›n.
Bu cihaz› banyoda kullanmay›n.
3. Bu cihaz, çocuklar taraf›ndan veya fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasiteleri cihaz› güvenli
flekilde kullanmalar› için yeterli olmayan kifliler
taraf›ndan bir yard›mc› olmadan veya gözetim d›fl›
kullanmalar›na uygun olarak tasarlanmam›flt›r.
Çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak
için, yak›n gözetim gereklidir.
4. Cihaz›n güç kablosu hasar gördü¤ünde, herhangi
bir tehlike oluflumuna karfl› kablonun üretici firma,
servis merkezi veya eflde¤erinde yetkili bir personel
taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
5. Cihaz› kullan›rken, hava ›zgaralar›n› kapatmay›n.
6. Bu cihaz, bir termal anahtara sahiptir. E¤er
kullan›m s›ras›nda hava girifl veya ç›k›fl delikleri
kapan›rsa, cihaz otomatik olarak kapanacakt›r. Bu



durumda cihaz›n güç anahtar›n› "0"/Kapal› konuma
getirin ve cihaz› 5 dakika sonra tekrar çal›flt›r›n.
7. Afl›r› ›s›nmay› önlemek için cihaz› kesinlikle 30
dakikadan uzun süre kullanmay›n. Uzun süreli
kullan›m için cihaz› so¤umas›n› bekleyin.
8. Saçlar›n›z›n tahrip olmamas› için, lütfen cihaz›
saçlar›n›zdan uzak tutmaya özen gösterin ve cihaz›n
güç ve ›s› ayar›n› do¤ru seçin.
9. Cihaz› temizlemeden ve kullanmaya bafllamadan
önce cihaz›n kapal› konumda oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prizden ç›karmak için kablodan
çekmeyin, kabloyu germeyin.
10.Bu cihaz sadece ev içi kullan›m›na uygun olarak
tasarlanm›flt›r, ev d›fl›nda kullan›lmamal›d›r.
11.Cihaz›n kablosu, fifli veya gövdesi hasar gördükten
sonra cihaz kullan›lmamal›d›r.
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TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
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TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
12.Cihaz›n kablosunu masa veya tezgah›n kenarlar›na asmay›n.
13.Kablonun baca gibi s›cak yüzeylere temas etmemesine dikkat edin.
14.Hasar gören cihaz›n, özel tamir merkezinde onar›lmas› gerekir. Üretici
firman›n satmad›¤›n› veya önermedi¤i aksesuarlar›n kullan›m› yang›na,
elektrik flokuna veya baflka kazalara neden olabilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Anma Voltaj› : AC230V
Anma Frekans› : 50Hz
Anma Gücü : 1200W

D‹KKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda

beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen

de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.

C‹HAZIN TANITIMI

1 3

2

5

4

1. Difüzör

2. Dayan›kl› Gövde

3. Hava Ç›k›fl›

4. Açma/Kapama Dü¤mesi

5. Tutma Sap›

6. Hava Girifli

6
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TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
KULLANIM TAL‹MATLARI
Saçlar›n›z› y›kad›ktan sonra cihaz›n fiflini prize tak›n ve güç anahtar›n› istedi¤iniz
konuma getirin.

GÜÇ SEÇ‹M ANAHTARI
Kayan Anahtar Buton: "0" = Kapal›
"1" = Orta s›cakl›k & Orta derecede hava ç›k›fl›
"2" = Yüksek s›cakl›k & Güçlü hava ç›k›fl›

TEM‹ZL‹K
1. Temizlemeye bafllamadan önce güç anahtar›n› "0"/Kapal› konuma getirin ve
cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n.
2. Bu cihaz› kuru bir bez veya süngerle temizleyin; cihaz› sudan uzak tutun.
3. Bu cihaz› suya veya di¤er s›v›lara sokmay›n ve akan suyun alt›nda y›kamay›n.
4. Cihaz› temizlemeden ve muhafaza etmek üzere kald›rmadan önce so¤umas›n›
bekleyin.

D‹KKAT: Dufl veya küvette kullan›lmaz.
UYARI: Bu cihaz› küvet, dufl teknesi ve su içeren di¤er kaplara yak›n yerde
kullanmay›n›z.

TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.

Çevre korumas›na s iz  de katk›da bulunabi l irs iniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün

ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA

‹mal Y›l› : 2016
EEE YÖNETMEL‹⁄‹NE UYGUNDUR
AEEE YÖNETMEL‹⁄‹NE UYGUNDUR
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ENGLISH
USING INSTRUCTIONS
Please read these instructions carefully before using the appliance. And take care
of it, in order to avoid shattering and dangerous of improper use.

TECHNICAL DATA
Rated Voltage : AC230V
Rated Frequency : 50Hz
Rated Power : 1200W

IMPORTANT INSTRUCTIONS
1. This appliance's plug should be plugged to a property wired outlet whose
voltage to be used to the corresponding voltage stated on the unit.
2. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other
vessels containing water.Do not use the unit in a bathroom.
3. This appliance is not intended for use by children or other persons
without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities
prevent them from using it safely.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. lf the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not block the air grilles when using this appliance.
6. This appliance had the thermal switch. If the air inlet or outlet is blocked
during using time, and the heater section may function and it will be turned off.
If this appliance automatically turned off, please select the power switch on " 0"
off_, turn on it again after 5 minutes.
7. To avoid overheating, never use this appliance over 30 minutes. Let it cool
down if using a long time.
8. To avoid hair destroyed, please pay attention to keep this appliance away from
hair and put on the button for right selected power and heat.
9. When cleaning or being used, this appliance must be switched off.
Please do grasp the plug and unplug it from the outlet, do not draw the cord.
10.This appliance is designed only for using inside of house but not outside.
11.Do not use this appliance after cord. Plug or body was destroyed.
12.Do not let the cord swing from side of table and cabinet.
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INSTRUCTION MANUAL
13.Do not let cord touch the surface of hot things like chimney place.
14.Destroyed appliance must be serviced by special repair shop. It maybe
cause fire, getting on electric shock or other accidents, if using the fittings that
manufacture did not sale or introduce.

INTRODUCTIONS OF HOW TO USE
After washing the hair, connect the power, and select the power switch.

POWER SELECTOR SWITCH
slip switch:
0 turn off
1 medium temperature & medium airflow
2 higher temperature & strong airflow

CLEANING
1. Turn the power switch to "0" _off_and unplug the unit before cleaning.
2. This appliance can be cleaned with a dry cloth or sponge, and keep it away
from water.
3. Never put this appliance into the water or liquid, and wash under the tap.
4. This appliance must be cool down before cleaning and storing.

WARNING: Do not use this appliance near
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No: 2-2671-25012016



- 11 -



- 12 -



- 13 -

- G A R A N T ‹  fi A R T L A R I  -

ÜRET‹C‹ / ‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3. Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici,6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a. Sözleflmeden dönme, b. Sat›fl bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onar›lmas›n› isteme, d. Sat›lan›n ay›ps›z bir misli
ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya
da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir. Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n›
kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
* Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
* Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
* Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir raporla belirlenmesi
durumlar›nda, Tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6. Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna
veya sat›c›ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar,
benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde
ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
8. Yetkili servis istasyonlar›n›n adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye’nin her yerinden 444 66 86 no’lu telefonumuzdan ulaflabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klara yerleflim yerinin bulundu¤u
veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
10. Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤üne baflvurabilir.

GARANT‹ KAPSAMINA G‹RMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)
1. Yasal garanti süresinin dolmas›ndan sonra meydana gelen ar›zalar,
2. Cihaz›n kullan›c› taraf›ndan usulüne uygun olmayan biçimde kullan›lmas› nedeniyle meydana gelen ar›zalar, (cihaz›n
kullan›m k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmamas› durumunda).
3. Di¤er cihazlarla iliflkili kullan›mda yol açt›¤› ar›zalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan de¤ifliklikler veya hasarlar, örne¤in cihaz›n yetkisine sahip olmayan tamirhaneler
taraf›ndan aç›lmas› durumunda,
5. Elektrik ve telefon flebekesinden do¤an tüm ar›zalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanmas› v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis d›fl›nda herhangi bir müdahalenin yap›lmas›,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün d›fl yüzeyinde oluflan k›r›k, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düflme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen ar›zalar,
10. Tozlu, rutubetli, afl›r› s›cak ya da so¤uk ortamlarda oluflan ar›zalar,
11. Sel, yang›n, deprem, y›ld›r›m düflmesi v.b. gibi do¤al afetlerin sebep oldu¤u ar›zalar,
12. Ürünlerde oluflacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatal› paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim s›ras›nda oluflabilen ar›zalar, garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

‹flbu sözleflme ile taraflar, 6502 say›l› tüketicinin korunmas› hakk›nda kanun ve bu kanun kapsam›nda yürürlü¤e konulan
Sanayi Mallar›n›n Sat›fl Sonras› Hizmetleri Yönetmeli¤inden do¤an sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi
ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karfl› müfltereken ve müteselsilsen sorumlu olduklar›n› kabul ederler.
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- SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹ -

- G A R A N T ‹  B E L G E S ‹  -

Yönetim Kurulu Baflkan›

ÜRET‹C‹ veya ‹THALATÇI F‹RMANIN,
Ünvanı : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.

 ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii

Avc›lar / ‹STANBUL
Telefonu : Ça¤rı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin ‹mzası :

MALIN,
Cinsi : SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹
Markası : S‹NBO
Modeli : SHD 2671
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 ‹fl Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI F‹RMANIN,
Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin ‹mzası :
Firmanın Kaflesi :



De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet
adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hattımızı da hizmetinize
açm›fl durumday›z.

Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün  08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına  baflvurunuz.
Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.
Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.
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MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹

www.sinbo.com

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

0850 811 65 65

Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)

S E R V ‹ S

KAPIDAN KAPIYA
Ü C R E T S ‹ Z

GARANT‹S‹

10 GÜNDE
TESL‹MAT

(*)


